USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň,
které se konalo 13. března 2017
________________________________________________________________
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení:
Usnesení 1/23/2017
ZO bere na vědomí informaci o plnění usnesení.

Usnesení 2/23/2017
ZO souhlasí s demolicí staveb na pozemcích p.č. st. 344, st. 342/1, st. 11/1 – vše v k.ú.
Skrbeň. Po demolici domu na p.č. st. 11/1 bude provedena oprava a zaomítání štítu
sousedního domu.

Usnesení 3/23/2017
Zastupitelstvo obce:
a) schvaluje pořadí předložených nabídek na realizaci zakázky „Přístavba dvou učeben
k základní škole Skrbeň“ dle hodnotícího kritéria takto:
1. Společnost FACTORY2014 a INVEST CZ (vedoucí účastník FACTORY 2014 a.s.),
nabídková cena 2.627.767,89 Kč bez DPH
2. S.M. - Olomouc, s.r.o., nabídková cena 3.094.090,00 Kč bez DPH
b) zmocňuje starostu podepsat smlouvu o dílo s předkladatelem nejvýhodnější nabídky.
V případě, že předkladatel této nabídky neposkytne řádnou součinnost k podpisu smlouvy,
je starosta zmocněn nabídku účastníka vyloučit ze zadávacího řízení a podepsat smlouvu
o dílo s předkladatelem nabídky dle hodnotícího kritéria druhé
v pořadí.

Usnesení 4/23/2017
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Přístavba dvou učeben ZŠ Skrbeň“ v rámci
výzvy IROP (2017) – Podpora školství v regionu MAS Moravská cesta.

Usnesení 5/23/2017
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Výsadba IP 18, Skrbeň,
za Křepelkou“ včetně následné čtyřleté péče se společností LT EkolesServis, s.r.o.,
IČ 28647289 za celkovou nabídkovou cenu 278.696,24 Kč bez DPH (337 222,45 Kč
vč. DPH).

Usnesení 6/23/2017
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2017.

Usnesení 7/23/2017
ZO schvaluje rozpočet Sociálního fondu obce Skrbeň na rok 2017.

Usnesení 8/23/2017
ZO schvaluje rozpočet Fondu obnovy a rozvoje splaškové kanalizace obce Skrbeň
na rok 2017.

Usnesení 9/23/2017
ZO schvaluje výši dotace poskytované dle Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu obce
Skrbeň na podporu sportovních, zájmových a jiných obdobných aktivit pro rok 2017
na 500,- Kč/dítě.

Usnesení 10/23/2017
ZO schvaluje provedení výběrového řízení na realizaci zakázky „Chodníky hřbitov – 2. etapa“

Usnesení 11/23/2017
ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2018 – 2021.

Usnesení 12/23/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost
Sboru dobrovolných hasičů Skrbeň, oddílu mladých hasičů, v roce 2017.
Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

Usnesení 13/23/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 20 000,- Kč na činnost
Seniorklubu Skrbeň v roce 2017. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

Usnesení 14/23/2017
ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 22.000,- Kč na činnost
spolku Skrbeňáček v roce 2017. Podpisem smlouvy je pověřen starosta.

Usnesení 15/23/2017
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení vozidla pro jednotku SDH Skrbeň
z programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcí“, a to na vozidlo s celkovou
hmotností i nad 3,5 t.

Usnesení 16/23/2017
ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s manželi Romanou a Petrem Kubínovými o převodu
části pozemku st. 335 – zastavěná plocha v k.ú. Skrbeň, označené v geometrickém plánu
č. 545-61/2016 jako p.č. 772 – ostatní plocha o výměře 13 m2, do vlastnictví obce Skrbeň za
celkovou kupní cenu 780,- Kč.
Obec uhradí rovněž náklady na sepsání kupní smlouvy, na výmaz zástavního práva
k převáděné nemovitosti a na vklad do katastru nemovitostí.
Podpisem kupní smlouvy je pověřen starosta.

Usnesení 17/23/2017
ZO bere na vědomí výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 a schvaluje,
aby o přezkoumání hospodaření obce Skrbeň za rok 2017 byl požádán Krajský úřad
Olomouckého kraje.

Tomáš Spurný
starosta

Ověřili:
Jaroslav Jureček

Ing. Jan Žižlavský

